
Ik ben er de afgelopen
paar jaar achtergekomendat je de grote dingen in jeleven alleen doet. Ook alleenmóet doen. Scheiden, eentournee afzeggen…Het besefdat je dingen alleen kúnt,geeft je vervolgens kracht.(Cabaretière Claudia 

de Breij in Margriet),,‘‘

G A M E S  &  I N T E R N E T

Helemaal gratis en toch
heel fijn. Dat kan dus ook.
In deze korte serie over
atlassen voor de iPad (en
iPhone, maar dat is toch
altijd wat minder overzich-
telijk op een klein scherm)
is de Spotzi atlas de afslui-
ter. De makers van deze atlas hebben de app gemaakt
op basis van materiaal dat vrij beschikbaar was. Zo
zijn de klimaatveranderingen in de wereld te aan-
schouwen via NASA-beelden die gewoon openbaar
zijn. Al die verzamelde informatie levert heel veel
leuke extra dingen op. Klik je een land aan, dan kun
je niet alleen inzoomen op de steden, maar zelfs tot
straatniveau gaan. Ook kun je de belangrijkste metro-
lijnen raadplegen, zien waar recent aardbevingen
plaatsvonden, kun je de gemiddelde leeftijd van men-
sen in afzonderlijke staten van de VS bekijken, zien
waar de meeste huishoudens met kinderen wonen en
waar in de VS de meeste Aziaten, Afrikanen, Indianen
en blanken wonen. Interessant is ook dat je kunt zien
in welke Amerikaanse staten de misdaad het hoogst is
en zelfs waar de meeste Bigfoot-meldingen zijn ge-
weest en dus mensen hebben aangegeven waar ze
sporen van deze mysterieuze primaatsoort hebben
gevonden.
Maar natuurlijk kun je ook gewone algemene infor-
matie over continenten en grote steden krijgen en
zelfs naar de volksliederen van diverse landen luiste-
ren via een YouTube-filmpje. Of je zoekt gewoon op
de kaart op waar een land of stad zich bevindt, na-
tuurlijk.
H A N N E K E  VA N  D E N  B E R G

A P P S

S P O T Z I  AT L A S

V I A  A P P  STO R E :  G R AT I S .  V O O R  I PA D  E N  I P H O N E

★★★★

1100games top

1 - (-) Luigi’s mansion 2 (3DS)
2 - (3) Bioshock Infinite (PS3)
3 - (4) Fifa 13 (PS3)
4 - (2) Bioshock Infinite (Xbox 360)
5 - (5) Sim City (PC)
6 - (10) Call of duty/Black ops 2 (PS3)
7 - (8) Skylanders/Giants (Wii)
8 - (RE) Fifa 13 (Xbox 360) 
9 - (7) Tomb Raider (2013) (PS3)

10 - (6) God of war/Ascension (PS3)
Bron: Gfk Dutch Charts 
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Apple staat op het punt een deal te sluiten met Warner
Music en Universal voor een nog aan te kondigen
streamingmuziekdienst. Deze dienst zou gratis zijn en
via iTunes werken op mobiele apparaten. Dat schrijft
techwebsite Cnet op basis van anonieme bronnen. In
Nederland zou Apple vooral concurrentie hebben van
Spotify.
In de Verenigde Staten zou Apple met de nieuwe
dienst vooral een concurrent worden van Pandora.
Apple zou zijn dienst goedkoper willen maken dan
Pandora. Zo wil het bedrijf volgens Cnet deals sluiten
met internetbedrijven voor het dataverbruik en adver-
teerders binnenhalen. Vanuit de dienst kunnen gebrui-
kers doorklikken naar iTunes om zojuist gehoorde
muziek te kopen. Apple zou de dienst deze zomer
willen onthullen.

Apple sluit deal met
Warner Music

Kennen we het allemaal
nog? De game cube? In
lang vervlogen tijden
speelde menigeen daar
de game ’Luigi’s mansi-
on’ op. Na tien jaar
vonden de makers het
tijd worden voor een
fatsoenlijke update. Een
mooi vervolg, maar nu
voor de Nintendo 3DS.
En daar is iets heel

fraais uit voortgekomen. Met veel aandacht voor de
3D-elementen en mooie grafische beelden is er ook nog
behoorlijk wat tijd besteed aan een leuk verhaal. De
game speelt zich af in de Schaduwvallei, waar profes-
sor K. Wibus de aanwezigheid van spoken onderzoekt.
Als de boosaardige King Boo (die ook in deel 1 al mee-
speelde) de maan in stukken breekt, draaien alle spo-
ken door. De gamer moet de stukken van de maan zien
terug te vinden en ondertussen met zijn zaklamp en
magische stofzuiger alle spoken vinden en opzuigen.
Ondanks de aanwezigheid van de spoken is de game
niet eng en dus ook geschikt voor kinderen. Maar
volwassenen kunnen er ook al gauw niet meer vanaf
blijven.
Een leuk onderdeel van de game is de humor. Of-
schoon Luigi bekend staat als de bangerik in de be-
faamde Mario-games, zijn de spoken soms nog banger
voor Luigi dan andersom. Na een paar levels speel je de
multiplayer vrij, waardoor je de game met een andere
3DS-bezitter in de buurt kunt spelen. Een minpuntje
is dat ieder level zo’n twintig minuten duurt en je
ondertussen niet kunt opslaan. Als je het na een kwar-
tiertje zat bent en afsluit, kun je bij dat level de vol-
gende keer dus helemaal opnieuw beginnen.
H A N N E K E  VA N  D E N  B E R G

L U I G I ’ S  M A N S I O N  2 ( N I N T E N D O )

P L AT F O R M :  N I N T E N D O  3 D S

★★★★

Liefhebbers van het werk
van Jonathan Tropper veren
wellicht blij op bij de mede-
deling dat zojuist zijn ro-
man ’Ik rouw van jou’ ver-
schenen is. Maar er is iets
met dit boek. Die tekst op
de achterflap, dat verhaal
klinkt toch bekend? En
inderdaad, zonder dat de
uitgever het ergens in het
boek vermeldt, is ’Ik rouw
van jou’ gewoon een her-
druk onder andere titel van
’Zeven dagen, zeven nach-
ten’ uit 2011.
Op zich is zo’n herdruk een
goede zaak, Troppers werk
verdient het. Weinig schrij-
vers weten zo scherpzinnig
tragische gebeurtenissen tot
een ontroerend geestig
verhaal te verwerken. Zo
ook ’Ik rouw van jou’. De
pater familias van de familie
Foxman overlijdt en bepaalt
dat het gezin gezamenlijk
’sjivve’ moet zitten. Tijdens
die zeven dagen durende
periode van gedwongen
nietsdoen, komen heel wat
oude frustraties en familie-
geheimen naar boven.

Joanathan Tropper: ’Ik rouw van
jou’. Vert. Ans van der Graaff.
Uitg. Lebowski, € 15.

Zelfde boek,
andere titel

B O E K  V A N  D E  D A G

Het Rijksmuseum is in oude
luister hersteld. Toch biedt het
complex ook iets nieuws. Voor
de collectie Azië werd een
nieuw ’huis’ gebouwd. ,,Klein,
maar vol verrassingen’’, zegt
conservator Menno Fitski. Voor
die verrassingen zorgde ook
het Spaanse architectenbureau
Cruz Y Ortiz. ,,Waar je hier ook
komt, je hebt steeds weer een
andere kijk op wat we laten
zien. Gelukkig denken de
architecten in volume. De
inrichting is nu zondanig dat
je als bezoeker meteen ziet wat
hier belangrijk is: het beeld
van de dansende hindoegod
Shiva, hoeder van het welzijn
en hier in het bijzonder als de
koning van de dans. Het beeld
springt er echt uit: India,
twaalfde eeuw.’’
,,Het werd ooit meegedragen
in processies. Een meester-
werk, kijk maar. De elegantie
van de pose, de proporties van
het lichaam en de detaillering
van het gietwerk. Zie je die
tenen, die sieraden? Een beeld
om bij weg te dromen. Massief
brons, 300 kg. Zie je hoe mooi
het daglicht hier op het beeld
valt? Zo’n sculptuur heeft dat
nodig.’’
Shiva staat middenin de zaal.
Links staan beelden uit India,
rechts uit Indonesië. Zo wor-
den de stijlverschillen ook
mooi zichtbaar. Fitski wijst op

een ander beeld uit India van
de demonische buffel Durga.
Een beeld vol beweging. Aan
de overkant maakt de Indone-
sische Durga een meer stati-
sche indruk.

Een verdieping lager bevindt
zich de collectie uit China,
Korea en Japan. De entree is
smal. ,,Bewust gekozen’’, zegt
Fitski. ,,Dat maakt het binnen-
treden spannender.’’
Natuurlijk had deze kunst ook
deel uit kunnen maken van het
grote verhaal over de Neder-
landse cultuur dat in het
hoofdgebouw wordt getoond.
Het museum doet dat niet
omdat het altijd de opdracht
was deze Aziatische kunst los
te laten zien van het verhaal
over de Nederlandse handel op
de Oost. ,,De collectie moest
juist een tegenhanger zijn van
dat verhaal. Als je hier bent, in
de sfeer van Azië, zie je beter
de plaats van Nederland in de
wereld.’’
Met zijn buitenmuren van
licht natuursteen en veel glas,
omgeven door een vijver, is dit
gebouw bijna een ander conti-
nent. Daar komt bij dat deze
verzameling los van de hoofd-
collectie is ontstaan. Pas rond
1900 begon de interesse in
Aziatische kunst te groeien en
maakte de Vereniging Vrienden
van de Aziatische Kunst een
begin met het verzamelen. Via
veilingen is er in de eerste
decennia van de vorige eeuw
veel gekocht.
Veel, maar niet alles uit de
collectie is te zien. Een bewuste
keuze. Fitski: ,,De voorwerpen

hebben ruimte nodig, lucht.
Omdat we nogal wat achter de
hand houden kunnen we op
die manier regelmatig andere
kunstwerken laten zien. Als je
in het hoofdgebouw bent ge-
weest, kun je dus altijd nog
even hier langskomen om te
zien wat er is veranderd.’’
Bijvoorbeeld: de prachtige, nu
geëxposeerde Japanse kamer-
schermen met hun schitteren-
de schilderingen liggen vol-
gend jaar weer in het depot. Ze
zijn bovendien kwetsbaar en
mogen niet lang te lang zicht-
baar zijn.
In het Japanse deel is één vitri-
ne verrassend laag. ,,Daar lig-
gen zaken waarvan je weet dat
kinderen die interessant vin-
den. Bijvoorbeeld dat pistool
en ook die ’gekke’ helm met
die enorme oren uit de zestien-
de eeuw. Japan kende toen veel
oorlogen en de legers werden
ook steeds groter. Er stonden
soms 100.000 mannen tegen-
over elkaar, dus moest de aan-
voerder goed zichtbaar zijn.
Hij droeg dan ook een opval-
lende helm met lange hazeno-
ren. Daar komt bij dat lange
oren symbool stonden voor een
lang leven.’’
Verderop imponeren twee
Japanse tempelwachters, die
het kwaad buiten moeten
houden. ,,Een nieuwe aan-
winst, de collectie is nooit af.’’

Een nieuw huis voor Aziatisch ’Rijks’

Shiva Nataraja. FOTO RIJKSMUSEUM

Amsterdam heeft dit
jaar veel te vieren. Daar-
om belicht deze krant
elke maand een instel-
ling die meeviert met
een portret en tips. Deze
maand het Rijksmuseum
dat zaterdag wordt
geopend.
h.visser@hdcmedia.nl

Rijksmuseum

De Leidse schilder Jan Ha-
vicksz. Steen werd bekend om
zijn vrolijke huiselijke tafere-
len. Een van zijn toppers hangt
weer in de eregalerie van het
Rijksmuseum: ’Het vrolijke
huisgezin’ uit 1668.
Jong en oud hebben volop
plezier: moeder en grootmoe-
der zingen het uit, de kinderen
maken muziek of roken, ter-
wijl vader onbekommerd een
toost uitbrengt. Links in het
raam leunt een jongen met een
pijp en een hoorn. Een man
speelt op een doedelzak. Voor
de tafel krijgt een kind een
slok wijn uit een kan. Op de
vloer bedelt een hond tussen

rondslingerende kruiken, een
bord en een steelpan.
Toch was het doek niet louter
bedoeld ter vermaak. Steen
verbond er ook een boodschap
aan: kinderen nemen maar al
te snel het slechte voorbeeld
van hun ouders over.

Bierbrouwer
Jan Havicksz. Steen werd in
Leiden geboren als zoon van
een bierbrouwer. Na de Latijn-
se School schreef hij zich in
1646 in aan de Leidse universi-
teit, maar voltooide die studie
niet: hij ging in de leer voor
schilder. Over zijn opleiding is
weinig bekend. Volgens latere

kunstenaarsbiografen had hij
als leermeesters Nicolaus
Knüpfer, Adriaen van Ostade
en Jan van Goyen. In 1648 was
de meester-schilder Steen een
medeoprichter van het Leidse
schildersgilde, waarin hij di-
verse functies bekleedde. Hij
had een enorme schilderijen-
productie: vooral bekend zijn
de genrestukken met vrolijke
gezelschappen, maar Steen
maakte ook portretten en his-
toriestukken. Om zijn inko-
men aan te vullen, runde hij in
Delft een brouwerij en later
een herberg in zijn woning.
Het idee dat hij een losbol was
lijkt te zijn gebaseerd op dat-

gene wat hij liet zien.
Jan Steen ligt begraven in de
Leidse Pieterskerk.

Prijsvraag
Namens het Rijksmuseum mag
deze krant deze week en de
komende twee weken driemaal
twee kaarten weggeven in het
kader van een prijsvraag. Deze
week betreft de vraag het hier
afgebeelde schilderij ’Het vro-
lijke huisgezin’.
De vraag luidt: welk spreek-
woord is hier door de schilder
Jan Steen verbeeld?
Stuur uw antwoord voor 13
april per mail naar: opla-
ge@hdcmedia.nl.

Het heerlijke huishouden van Jan Steen

Jan Steen: 'Het vrolijke huisgezin'. FOTO RIJKSMUSEUM

’Rhythm & rhyme’ heet het
boek dat van ’m uitkomt, met
de 91 songteksten die hij tot op
heden schreef. Het is geïllus-
treerd met foto’s die zoon Rem-
ko maakte van de 68-jarige
rocker die de Bintangs al ruim
een halve eeuw aan de praat
houdt. Het boek, fraai uitgege-
ven door In de Knipscheer, is
een deel van een serie met ook
werk van bijvoorbeeld Doe
Maar en Ernst Jansz. De uitge-
ver benaderde Frank Kraaije-
veld die tegenwoordig in Eg-
mond woont. Leuk idee, leek
hem dat. ,,Maar die teksten op
zich zijn voor weinig mensen
interessant. Ik dacht: als ik nu
bij elke tekst mijn herinnerin-
gen opschrijf. Ik heb een scherp
geheugen ondanks mijn leef-
tijd. In één ruk – twaalf uur
achtereen – heb ik alle verhaal-

tjes geschreven.’’
Teksten schrijft hij ’pas’ sinds

1978, voor de lp ’Night-frighter’.
,,Daarvoor waren er altijd wel
teksten, in het begin schreef
mijn broer Arti ze vaak. Woor-
den waren toen ook minder
belangrijk. In 1959 zong Neil
Sedaka ’O Carol’. Waar het over
ging begrepen we niet, het was
de rock-’n-roll die ons opwond.
Maar ik ben wel opgegroeid
met die teksten, daarom ben ik
ook altijd in het Engels blijven
schrijven.’’

,,Mijn handschrift? Dat is
schrijven met het ritme van de
rock-’n-roll in je hoofd, u-u-u-u-
ta-ta-ta. Een song schrijven is
iedere keer anders – soms heb je
een gitaar-riff in je hoofd, soms
een regel, soms murmel je fone-
tisch iets. Maar het gaat er altijd
om hoe de woorden in het ritme

vallen, dat is het spel van ritme
en rijm. Want het moet rijmen
– ja hoor, vind ik wel. Het is
rock-’n-roll, ’bad’ rijmt op ’sad’,
dat geeft richting. Ik ben opge-
groeid met Chuck Berry, die
beheerste dat spel helemaal. Bij
hem rijmde ’guitar’ gewoon op
’star’.’’

Bizarre verhalen
Nu hij alles weer teruggelezen
heeft, verbaast Kraaijeveld zich
over de vreemde dingen die hij
geschreven heeft. Ging het bij
Chuck Berry vooral om meisjes
en auto’s, Kraaijeveld komt
altijd op bizarre verhalen uit.
,,Terwijl ik nooit aan de drank
of drugs ben geweest. Vaak kan
ik niet eens uitleggen waar het
vandaan komt. ’Murder’ bij-
voorbeeld gaat over een man die
drie moorden pleegt, de derde
keer is hij zelf het slachtoffer. In
’Short sad stories’ is elk couplet
een kort ellendig verhaaltje.
’Heartburn’ is wel duidelijk.
Een mooi woord dat ’maag-
zuur’ betekent. Heb ik zelf nog

wel eens last van, dus ik heb er
een tekst over geschreven. ’Beat
it’ maakte ik voordat Michael
Jackson met die titel kwam. Ik
hoorde het in een tv-serie, dat
klonk zo krachtig.’’

Kraaijeveld kwam uit op een
aantal van negentig. Een te
rond getal, vond hij. ,,Ik heb er
nog een laatste bij geschreven,
op een ochtend in een hotel in
Engeland. Het was nog vroeg,
mijn piekeruurtje. Met een stift
schreef ik ’Stars’ op een pagina
van de telefoongids. ’Stars will
see the future/ Starts have seen
the past/ Some stars fall/ And
some stars last/ Some stars
twinkle/ Some are shining
bright/ Some will disappear/ In
the morning-light’.’’

Ongepolijst
Het korte nummer staat op het
cd’tje dat bij het boek geleverd
wordt, ’Oertrax’. Vol met ’oer-
tracks’ van zijn liedjes. Demo’s
en oud werk dat hij maakte met
bijvoorbeeld de illustere gitarist
Japie Castricum en recent met

slidegitarist Marco Nicola.
Allemaal zo ruw en ongepolijst,
zoals de Bintangs altijd geweest
zijn.

Dat rock-’n-rollgevoel heeft
Kraaijeveld nooit losgelaten.
,,Ik ben nog steeds hetzelfde
jongetje als in 1962. Rock-’n-roll
heeft iets fascinerends. Je hebt
mensen die succesvol acteur of
schrijver zijn, maar die toch het
liefst in een band hadden willen
spelen. Nou, ik speel mijn leven
lang in bands en wordt er soms
stapelgek van hoor, het is niet
alleen leuk. Maar mateloos
interessant is het dat alles te-
rugkomt. Jonge gasten met
baard en een pet die nu weer
folk-achtige muziek spelen.
Alles is al gedaan, maar ze bren-
gen het met nieuw elan. De
muzikant houdt niet op te
bestaan.’’
M A R K  M I N N E M A

Rhythm & Rhyme, 91 songs van
Bintangs-frontman Frank Kraaijeveld
(In de Knipscheer). Presentatie
vrijdag in De Pletterij, Haarlem.

Teksten van Bintangs-voorman Frank Kraaijeveld gebundeld

Een spel van ritme en rijm
Hoe Frank Kraaijeveld, boegbeeld van rockband de Bin-
tangs, zijn teksten schrijft? Met het ritme in zijn kop. Hij
doet voor: ’u-u-u-u-ta-ta-ta’. En daar dan de woorden
overheen laten vallen.

Frank Kraaijeveld. FOTO UIT BOEK. DOOR REMKO KRAAIJEVELD

’Minecraft’ tien miljoen
keer verkocht

Het bouwspel ’Minecraft’ is met tien miljoen verkoch-
te exemplaren voor de pc een van de meest verkochte
pc-spellen ooit. Gamestudio Mojang heeft deze ver-
koopcijfers bekendgemaakt. Slechts zes titels, waaron-
der ’De Sims 2’ en ’Diablo 3’, staan nog boven het spel
van de gamestudio. Het meest verkochte pc-spel ooit is
’De Sims 2’ met twintig miljoen stuks, gevolgd door
’De Sims’ met zestien miljoen.

Studiobaas Markus Persson begon enkele jaren gele-
den aan ’Minecraft’ te werken op zijn zolderkamer.
Dat hobbyproject is uitgegroeid tot een gamestudio
met 35 werknemers. Vorig jaar draaide het bedrijf 185
miljoen euro omzet.
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